
 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 11 oktober 2022  

 

Aanwezig: 

Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),  

Patci Beukelaer (ATA), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Guido Giebens (burger), Jean 

Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Robert Reynaert (burger). 

Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu), Kim Caremans (dienst omgeving) 

Niet aanwezig: Katoo Declerck 

Verontschuldigd: Angela Scholiers (kringloopkrachten), Bart Lambrecht (schepen), Jeroen Peeters 

(burger). 

1. Stand van zaken ISVAG 

Tijdens de beide openbare onderzoeken zijn er in totaal 1481 bezwaarschriften via de minawebsite 

ingediend. 

Er werden er 682 “uniek” ingediend, 332 dubbel en 36 komen 3 tot 8 keer voor in de database 

(gebaseerd op emailadres).  

Dit dubbele emailadres wil niet zeggen dat de bezwaarschriften dubbel zijn: de mailadressen worden 

soms gebruikt voor het hele gezin, ingediend met aparte namen. 

Hierbij  worden de bezwaarschriften geteld die hetzij bij de stad Antwerpen werden ingediend, hetzij 

rechtstreeks in het omgevingsloket werden opgeladen. Waaronder - belangrijk - het bezwaarschrift 

van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en van Natuurpunt. 

Erwin heeft nog een toelichting gegeven aan jongeren en meegedeeld op welke wijze ze bezwaar 

konden indienen. 

Het Persmoment voorafgaand aan de infovergadering was zeer goed maar spijtig genoeg was de 

opkomst niet zo groot. Van de pers was enkel Ben Conaerts van  “Het Laatste Nieuws” aanwezig. 

De presentatie van AVR was zeer interessant. 

De advocaten van AVR bereiden een klachtdossier voor, dat bij het Europees Hof zal worden 

ingediend omdat de OVAM (Vlaamse overheid) volgens AVR vanuit protectionistische overwegingen 

eerder dit jaar blijkbaar exportverboden tegen 5 bedrijven had uitgevaardigd. Zodoende de Vlaamse 

afvalverwerkingssector beschermend tegen buitenlandse concurrentie en garanderend dat ondanks 

(of precies omwille van) de duurdere verwerkingstarieven in Vlaanderen een tekort aan afvalstoffen 

dreigde te ontstaan. Dit laatste was immers eerder dit jaar het geval in diverse Vlaamse afvalovens, 

zoals blijkt uit het OVAM-advies m.b.t voorliggend ISVAG-wijzigingsverzoek. 

 



De tweede presentatie werd gegeven door Professor van Larebeke ivm negatieve 

gezondheidseffecten voor de mens gerelateerd aan langdurige blootstelling aan verontreinigde 

omgevingslucht. Dit blijkt uit zeer recente studies (’20; ’21 en zelfs ’22). Terwijl ISVAG (of de 

MER-deskundigen) zich in de project-MER baseert op studies uit 2010 en 2016. 

We kunnen samenvatten dat onze minaraad alles in de strijd heeft geworpen om haar standpunt 

duidelijk te maken. Het is nu wachten op de beslissing van minister Zuhal Demir. 

Hans licht de stand van zaken verder toe i.v.m. de hoorzitting GOVC: 

Op 4 oktober ging de hoorzitting van GOVC door; alle adviezen werden samen gebracht.  

Echter deed er zich een vreemde wending voor tijdens de hoorzitting; De voorzitter stelde  

Sophie De Wit voor de keuze in die zin dat we als gemeente konden opteren om de hoorzitting te 

laten doorgaan en geen bijkomend bezwaarschrift in te dienen, ofwel de hoorzitting te laten 

verdagen naar een later tijdstip. Onze advocaat was van mening om de hoorzitting in dat geval te 

verdagen omdat wij nog steeds het recht hebben om een bijkomend bezwaar in te dienen 

binnen de wettelijk voorziene termijn.  

De hoorzitting wordt verdaagd naar 18 oktober. 

De conclusie die nu naar buiten wordt gebracht is dat de gemeente Aartselaar heeft gevraagd om 

de hoorzitting te verdagen naar een later tijdstip, wat niet waar is. 

Het was een zeer onaangename vergadering. 

Volgende week dinsdag zal de GOVC dus opnieuw samen komen en onze advocaat zal hierbij 

fysiek aanwezig zijn. Hans, Sophie en de administratie zullen de hoorzitting digitaal volgen. 

Na de hoorzitting is het wachten op de uitspraak van de minister. 

Afhankelijk van de uitspraak zal er onderzocht worden of er opnieuw een grond is om terug naar 

RVVB te gaan. 

Erwin vraagt hoe de vergadering bij Igean verliep?  

De Raad van bestuur van Igean is bij elkaar gekomen. Er is inderdaad gesproken over Aartselaar. 

Er zijn gemeenten die van mening zijn om Aartselaar uit de intercommunale te zetten. Igean 

heeft hierop gereageerd dat je een gemeente niet zomaar uit een intercommunale kan zetten. 

Mark Van Hemelrijk vraagt of men zelf als gemeente uit een intercommunale kan stappen?  

Hans: Waarom zouden we dit doen? Het zou niet voordeliger zijn om uit de intercommunale te 

stappen omdat heel wat grondgebonden zaken door Igean worden georganiseerd. Wat betreft 

het afvalgebeuren zouden we daar geen voordeel uithalen. 

 

2. Lokaal energie- en klimaatpact 2.0 

Hans:  

We zijn voorlopig nog bezig met het lokaal energie- en klimaatpact 1.0. We gaan volgende week 

meer info krijgen over het lokaal energie- en klimaatpact 2.0. 

I.v.m. de website van het klimaatpactportaal: 



De Standaard verleddingsgraad zoals op het pactportaal staat, klopt niet. We zitten in de praktijk 

al op een hoger percentage.  

We hebben een kernteam waar we samenwerken aan sleutelacties in het kader van de 

klimaatdoelstellingen. Er zal nog een bijeenkomst komen met de schepenen om te kijken of we 

versneld kunnen inzetten op bepaalde acties. 

Dit werkdocument zal terug gestuurd worden naar Igean ter evaluatie. 

Het budget dat momenteel beschikbaar is, kunnen we inzetten tot 2023.  

We hebben deels budget gebruikt voor verledding van de bib, groenperken, vergroening,.. 

De gemeente zal proberen om onze openbare verlichting versneld aan te passen. De vraag zal 

zijn of Fluvius kan volgen.  

Om te besparen zal er in eerste instantie gekeken worden of we onze openbare verlichting 

kunnen doven. Dat zou een besparing betekenen van 100.000 euro. 

Dat wil zeggen dat alles donker zou zijn tussen 11u en 5u in de week en in het weekend blijft het 

licht branden. 

De Gemeente Aartselaar heeft hier principieel op ingetekend maar we zitten in een cluster van 

40 gemeenten. Als er 1 gemeente niet wil meedoen, dan zal het niet doorgaan. 

We kunnen als gemeente beslissen om zelf de lichten te doven maar dat zal duurder zijn dan de 

verlichting te laten branden. 

Mark maakt de opmerking dat er ook moet gekeken worden naar de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel. Als je voor 30.000 per jaar moet besparen op verlichting waardoor er 

misschien meer ongevallen of inbraken gebeuren, is het dan niet beter om niet te besparen op 

verlichting? 

Hans zegt dat er reeds is vastgesteld dat in bepaalde gemeenten het aantal inbraken is gedaald 

omwille van het doven van verlichting. Het doven van lichten heeft dus niet per se als gevolg dat 

er meer inbraken zullen zijn.  

Andere besparingsmaatregelen die de gemeente zal nemen is onder ander het vroeger doven 

van kerstverlichting. 

De temperatuur in de administratieve gebouwen zal verlaagd worden tot 19 graden. 

We bekijken ook mogelijkheden om nog zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen bij te 

plaatsen. 

De temperatuur van het zwembad werd al naar beneden bijgesteld. 

 

3. Evaluatie World Clean Up Day 

Ria vertelt dat het vooral een regenachtige dag was maar ondanks het slechte weer was er wel  

een goede opkomst. 



De opkomst van de vrijwilligers is geschat op 35 mensen. Niet alle vrijwilligers zijn op de receptie 

geweest. Daarom is er maar een beperkt budget ingezet van 59,14 euro voor de hapjes en 

drankjes. 

Wat betreft de hoeveelheid zwerfvuil, dat scheelde van locatie tot locatie. 

In de wijken werd er minder zwerfvuil gevonden maar in de hoofstraten zoals de 

Kontichsesteenweg en de Baron Van Ertbornstraat, lag er meer zwerfvuil. 

In totaal zijn er 20 zakken zwerfvuil bij elkaar geruimd. 

Naar volgend jaar toe zouden we sneller moeten communiceren en verenigingen triggeren om 

deel te nemen aan de zwerfvuilactie. Meer reclame maken zodat dit als vaste activiteit kan 

ingepland worden op de kalender van verenigingen. 

De jeugdverenigingen werden in deze acties vooral gemist. Wijk Lindenbos, wijk Koekoek en 

Buerstede hebben ook niet gereageerd op de oproep voor de zwerfvuilactie. 

Ria was ook zeer tevreden over de technische dienst en dankt ook de mensen van de minaraad 

voor de hulp tijdens de receptie. 

Hans zegt dat hij in januari een bijeenkomst heeft op het sportcentrum en kan misschien ineens 

een oproep doen om deel te nemen aan de actie 2023 om het hele sportcentrum een flinke 

opruimbeurt te geven. 

De World Clean Up Day 2023 zal doorgaan op 16 september 2023. 

4. Behaag natuurlijk actie: oproep vrijwilligers 

De Behaag Natuurlijk actie is weer daar, maar de bestellingen zijn nog niet zo talrijk. Momenteel 

zijn er 14 bestellingen. De actie loopt nog tot 31 oktober. 

De actie staat aangekondigd op de website van de gemeente maar niet meer onder de actuele 

nieuwsberichten. Misschien kan het onthaal het bericht nog eens vooraan plaatsen op de 

website. 

De samenstelling van de pakketjes gaat door in het technisch centrum op vrijdag 25 november 

om 16u. 

De pakketjes worden opgehaald op Zaterdag 26 november tussen 10u en 12u. 

Ook bij Igean was er de  1000 bomen actie; echter is dit geen concurrentie omdat hier heel 

andere beplanting wordt aangeboden. 

Rondvraag: geen vragen 

Volgende minaraad: dinsdag 15 november 

Einde minaraad: 21.30u 

Kim Caremans 

Omgevingsambtenaar milieu 


